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VOORWOORD

GENERELLE HERAUSFORDERUNGEN

1. VOORWOORD

Een samengroeiend Europa geeft jonge mensen de mogelijkheid hun
beroepsopleiding helemaal of gedeeltelijk in andere lidstaten of naburige
regio’s te volgen, daar te werken of zich verder te ontwikkelen buiten de
eigen land-, cultuur- of taalgrenzen. Bovendien wordt mobiliteit op de
Europese arbeidsmarkt, en dus ook beroepsmatige scholing en bijscholing, steeds belangrijker voor alle betrokken partijen.
Het beroepsonderwijs als essentieel en toekomstgericht, maatschappelijk
gebied is al decennialang een belangrijk onderwerp als het gaat om
Europese samenwerking. De europeanisering van het beroepsonderwijs
is bovendien in belangrijke mate gebaseerd op initiatieven van de Europese Commissie en op door de Europese Commissie gefinancierde projecten, zoals ook dit Leonardo da Vinci-pilotproject BORDER COMPETENCES.
De landsgrenzen tussen de lidstaten van de Europese Unie vervagen
steeds meer en juist grensregio’s krijgen hierdoor de kans om het centrum
te worden van intercultureel, meertalig en veelsoortig leren en werken.
Onderwijsbeleid, onderwijsinstellingen en leraren in deze grensregio’s
staan daarom voor de uitdaging jongeren tijdens hun beroepsopleiding
voor te bereiden op het leren en werken in een Europese context.
Hiervoor is een strategisch concept van de grensoverschrijdende scholing
en bijscholing nodig, moeten de daarvoor benodigde bijzondere competenties worden aangereikt en moet er een heel specifiek competentieprofiel komen voor de betrokken opleidingspartijen.

Alle namen, aanduidingen en titels die hier alleen in de
mannelijke of vrouwelijke vorm worden gebruikt, gelden in principe
voor beide geslachten.

Het project BORDER COMPETENCES presenteert juist dit strategische concept in de vorm van een generiek model voor Europese grensregio’s,
waarbij een competentieprofiel voor de leraar vreemde talen in grensregio's hoort dat in de loop van het project niet alleen is ontwikkeld,
maar ook is getest en beoordeeld.
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VOORWOORD

Deze documenten zijn bedoeld voor beleidsmakers op het gebied van
onderwijs evenals voor onderwijsinstellingen in Europese grensregio’s
om hun eigen grensoverschrijdende beroepsonderwijsstrategie te ontwikkelen en hen inzicht te geven in de betreffende good practice van de
partnerinstellingen die aan het project hebben meegewerkt.

Patrick Bonni

Christiane Weling

De verantwoordelijke directeur
van het IAWM
(Institut für Aus- und Weiterbildung

Pedagogisch adviseuse
van het IAWM
en projectleidster

im Mittelstand und in kleinen
und mittleren Unternehmen – KMU)

2. BORDER COMPETENCES –
EEN PILOTPROJECT
De opleidingsprogramma’s van de Europese Commissie – zoals het Leonardo
da Vinci-project in dit geval – zijn van cruciaal belang voor de transnationale
uitwisseling van kennis en ervaring en voor de gezamenlijke ontwikkeling en
verspreiding van nieuwe ideeën en innovaties voor de beroepsopleiding.
Grensregio’s zullen dankzij dergelijke projecten beter in staat zijn de complexe
processen te sturen en te bevorderen doordat er steeds meer wordt geleerd
en gewerkt in Europa en zij zullen in staat zijn eigen structuren voor informatieuitwisseling, samenwerking op het gebied van beroepsopleiding en grensoverschrijdende scholing en bijscholing op te bouwen en zo de mobiliteit van
hun leerlingen en opleidingspartijen te verhogen. Het is daarbij niet voldoende kansen te zien of nieuwe concepten, nieuwe kennis of initiatieven te
stimuleren. Er moet juist een eigen strategie voor grensoverschrijdend beroepsonderwijs worden ontwikkeld die past bij de desbetreffende Europese
grensregio en de bijzonderheden op het gebied van taal, cultuur, economie
en eventueel geografische omstandigheden. Daarnaast moeten de betrokken
opleidingspartijen ter plaatse (met name onderwijsinstellingen en leraren)
concrete instrumenten aangereikt krijgen voor het opzetten van een Europese en ook gewoon een landelijke beroepsopleiding.
Globalisering betekent voor elk individu afzonderlijk dat werken en leven op
veel plaatsen in Europa – en met name daar, waar voorheen naast landgrenzen ook grenzen bestonden op het gebied van economie, taal, cultuur
en levensopvattingen – nu steeds minder van elkaar verschillen. De eisen die
aan scholieren, leerlingen, werknemers en daarmee ook aan de onderwijsinstellingen worden gesteld, zijn daarom vaak niet veel anders dan die in het
buurland of de naburige regio. De beroepsonderwijssystemen verschillen
deels echter sterk van elkaar, omdat ze in historisch, sociaal-cultureel en politiek opzicht anders zijn ontstaan.
De verschillen tussen beroepsonderwijssystemen in grensregio’s zijn vaak een
remmende factor voor grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden en
mobiliteit op het gebied van scholing. Inspanningen voor een Europees uniform beroepsonderwijssysteem of zelfs alleen voor een uniforme beoordeling
en visie met betrekking tot beroepskwalificaties mislukken daarom niet in de
laatste plaats vanwege deze grote verscheidenheid aan opleidingsstrategieën
en organisatievormen op basis waarvan beroepscompetentie wordt verkregen.
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2.1 Doel van het project
Het project BORDER COMPETENCES gaat niet over de verschillen van beroepsonderwijssystemen, -examens of -structuren en respecteert nationaal en
regionaal verschillende opleidingsstructuren. BORDER COMPETENCES richt
zich veel meer op de bijzondere uitdagingen voor leerlingen en leraren in
grensregio’s die – dat is al het eerste inzicht van het project – in verschillende
landen en regio’s toch vaak hetzelfde zijn. Er is gezocht naar de ‘gemeenschappelijke noemer’ waarvan beleidsmakers op het gebied van onderwijs,
onderwijsinstellingen, leraren (met name leraren vreemde talen) en deelnemers bewust gebruik moeten maken om grensoverschrijdend leren en lesgeven tot een succes te maken.
Doel van het project BORDER COMPETENCES is een generiek instrument te
ontwikkelen en te verspreiden op basis waarvan Europese grensregio’s eigen
transnationale scholings- en bijscholingsstrategieën kunnen ontwikkelen. Op
basis van beproefde competentieprofielen – in de loop van het project is het
competentieprofiel voor leraren vreemde talen concreet ontwikkeld, getest
en gevalideerd – kunnen onderwijsinstellingen in grensregio’s leraren qua
inhoud en methode doelgericht voorbereiden op hun bijzondere Europese
scholingsopdracht. Deze opdracht houdt in dat ze toekomstige, gekwalificeerde werknemers de in grensregio’s noodzakelijke taalkundige, interculturele en beroepsspecifieke competenties bijbrengen.
In de loop van het project konden de volgende doelen worden bereikt:
Uitgangspunt voor het project BORDER COMPETENCES is het concept
Euregiocompetentie dat betrekking heeft op de behoeften in de Euregio
Maas-Rijn en dat nu voor dit project met een Europees karakter is geëvalueerd, aangevuld en herzien.
Verder kon gedurende het project een generiek instrument worden ontwikkeld voor het managen van veranderingsprocessen. Veranderingsprocessen
maken integraal onderdeel uit van leren en werken in een grensregio en
moeten door het vroeg herkennen van de behoefte aan kwalificaties leiden
tot een aanpassing van bestaande opleidingsstrategieën, competentieprofielen van leraren en opleidingsinhouden. Hiervoor levert het ontwikkelde
generieke instrument de wetenschappelijke basis.
Een 'ideaal’ competentieprofiel voor leraren vreemde talen in grensregio’s
kon worden ontwikkeld, getest en gevalideerd. Op basis hiervan kan de europeanisering van de beroepsopleiding invloed uitoefenen op de initiële opleiding en nascholing van leerkrachten.

Vanwege de samenstelling van de deelnemende projectpartners en de grote
hoeveelheid aanwezige good practice – van het concept Euregiocompetentie,
het bestaande innovatieve scholings- en bijscholingsaanbod voor leraren
vreemde talen tot internationale meervoudige diplomering van leerlingen –
dient de Euregio Maas-Rijn in het project BORDER COMPETENCES als voorbeeldregio voor andere Europese grensregio’s die in dit document heel algemeen ook als Euregio‘s worden aangeduid.
Het begrip Euregio omvat daarbij twee wezenlijke aspecten: Het is niet alleen
een beschrijving van een geografisch gebied van buurlanden of naburige regio’s in een Europees grensgebied, maar ook van een organisatorisch kader
voor supranationale samenwerking. Euregio betekent bovendien grensoverschrijdende samenwerking op vrijwillige basis, want er worden geen verplichte, nieuwe besluitvormings- of zelfs regeringsniveaus gecreëerd om samenwerkingsverbanden op te bouwen tussen nationale, regionale of lokale
overheden en instellingen.

2.2 Projectpartners
De projectcoördinator, het Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand
und in kleinen und mittleren Unternehmen (IAWM), is de toezichthoudende
instantie voor het duale beroepsonderwijs in de Duitstalige gemeenschap van
België. De partners van het project BORDER COMPETENCES zijn universiteiten,
taleninstituten, adviseurs en bijscholingsaanbieders voor onderwijsorganen en
-instellingen en andere organisaties die zich bezighouden met beroepsonderwijs. De samenstelling van de partners garandeert zowel een academischwetenschappelijke visie op onderwijsrelevante veranderingsprocessen en competentieprofielen van leraren als een uitvoeringscomponent in het dagelijkse
onderwijs in Euregionale of Europese grensregio's. Alleen dankzij de samenwerking en de uitwisseling van ervaringen van alle verschillend gespecialiseerde
partners is dit resultaat tot stand kunnen komen.
Op de websites van de projectpartners kunt u meer lezen over hun specifieke
werkterreinen.
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De partnerinstellingen van het project BORDER COMPETENCES
Institut für Aus- und Weiterbildung
im Mittelstand und in KMU
Vervierser Straße 4 A
B-4700 Eupen | Belgium
www.iawm.be
EU-Geschäftsstelle Bezirksregierung Köln
Zeughausstraße 2-10
D-50606 Köln | Germany
www.bezreg-koeln.nrw.de
EMMERCE EEIG
Barnhemsgatann 6 B
S-58228 Linköping | Sweden
www.emmerce.net
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3. BEROEPSONDERWIJS IN GRENSREGIO‘S
3.1 Leren en werken in grensregio‘s
Het samengroeien van Europa tot een gemeenschappelijke markt vereist van
de ondernemingen dat ze op Europees niveau denken en handelen. De
medewerkers spelen daarbij een cruciale rol. Op toekomstige markteisen gericht, modern beroepsonderwijs is daarbij een belangrijke voorwaarde. Een
globale markt vereist een hoog niveau van interculturele, sociale en vakkundige competenties. De vreemdetaalcompetentie is een must voor een sterke
concurrentiepositie van de ondernemingen en de beroepsontwikkeling van
hun medewerkers. Dit geldt in het bijzonder voor internationaal opererende
ondernemingen, maar ook voor kleine en middelgrote ondernemingen in
grensregio’s. Daar ontwikkelen ook klassieke en kleinere ambachtelijke of
dienstverlenende bedrijven zich tot supraregionale exportondernemingen.

Swedish TelePedagogic Knowledge Centre
Magasinsgatan 4
S-61130 Nyköping | Sweden
www.pedagogic.com
Noema Competency Management
Intrnational Oy
Tuohisaarentie 716
FIN-58620 Lohilathi | Finnland
www.noema.fi
Nederlandse Taalunie
Lange Voorhout 19 Postbus 10595
NL-2501 HN Den Haag | Nederland
www.taalunieversum.org
Universiteit Hasselt
Agoralaan, Gebouw D
B-3590 Diepenbeek | Belgium
www.uhasselt.be
CLIDA Srl
Piazza della Republica 5
I-50123 Firenze | Italia
www.clida.it

Het stimuleren van de Europese dimensie in de beroepsscholing en bijscholing
is van essentieel belang en omvat niet alleen een grotere bevordering van de
mobiliteit, interculturele en taalcompetenties maar ook een betere samenwerking, een Europa-georiënteerde visie bij onderwijsinstellingen en leerplannen evenals transparantie van de verworven kwalificaties.
De aantrekkelijkheid van onderwijssystemen en -aanbieders zal in de toekomst steeds meer afhangen van de mate waarin ze mogelijkheden bieden
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voor Europese beroepsopleidingen, werkgelegenheid en Europees ondernemerschap. Daarom moet het beroepsonderwijs juist in grensregio’s 'Europaproof' worden.

systemen van de EMR geïmplementeerde concept van de Euregiocompetentie
vormde een belangrijke en tot voorbeeld dienende basis voor het project BORDER COMPETENCES.

'Europaproof‘ beroepsonderwijs betekent echter niet dat bepaalde beroepsonderwijssystemen één op één in andere regio’s worden geïmplementeerd.
Beroepsonderwijs is geen op zichzelf staande factor, maar altijd ingebed in
een specifieke regionale, culturele en economische context en in maatschappelijke en politieke randvoorwaarden.

De extra beroepskwalificatie Euregiocompetentie wordt in de Euregio MaasRijn, dat wil zeggen in de regio Aken (DE), Luik (BE), Belgisch Limburg (BE), de
Duitstalige gemeenschap van België (BE) en in Nederlands Limburg (NL), sinds
het jaar 2002 zeer succesvol gedoceerd op talloze beroepsonderwijsinstellingen en wordt afgesloten met het in alle partnerregio’s van de EMR erkende
Euregiocompetentie-certificaat.

Leraren – met name leraren vreemde talen – spelen een centrale rol in het
proces van grensoverschrijdend en Europa-georiënteerd beroepsonderwijs. Bij
de randvoorwaarden en de scholing en bijscholing van leerkrachten moet
heel bewust rekening worden gehouden met het aspect van meertalig, intercultureel onderwijs evenals met het perspectief van toekomstige werkgelegenheid voor scholieren en leerlingen op een supraregionale of internationale
arbeidsmarkt. Niet zelden spelen leraren een essentiële rol op het gebied van
institutionele mobiliteit (bijvoorbeeld samenwerking tussen de onderwijsinstellingen) en mobiliteit van de leerlingen zelf (bijvoorbeeld buitenlandstages, uitwisselingsprogramma’s, buitenlandmodules).
Om ervoor te zorgen dat ook leraren klaar zijn voor deze nieuwe pedagogische en organisatorische uitdaging die Europa-georiënteerd onderwijs met
zich meebrengt, moet veel aandacht worden besteed aan de kwaliteit van de
scholing en bijscholing van leraren evenals aan het onderwijs. De doelgerichte
selectie en de fundamentele verbetering van competentieprofielen, leermethoden en communicatie tussen de betrokken partijen zijn belangrijke
mijlpalen in dit proces en maken deel uit van dit concept.

3.2 Euregiocompetentie – good practice
Concepten voor competentieontwikkeling waren tot nu toe met name gericht
op doelgroepen die zich lieten bijscholen of academisch geschoold waren. Het
innovatieve uitgangspunt van de Euregiocompetentie is daarentegen gericht
op jonge mensen in het middelbaar beroepsonderwijs. Onderwijs in grensregio’s gaat gepaard met een groeiende behoefte aan Europa-georiënteerde
competenties en kwalificaties. Om de mogelijkheden van de diverse kwalificatieen arbeidsmarkten in grensregio’s te benutten, die – zoals in de Euregio MaasRijn – binnen geografisch bereik liggen, moet deze doelgroep beschikken over
de Euregiocompetentie. Deze Euregiocompetentie bestaat uit de vreemdetaalcompetentie, de interculturele competentie, de informatiecompetentie en een
stage van minimaal twee weken. Het reeds beproefde en in de onderwijs-

Nederland

België
Belgique
Belgien

Bundesrepublik
Deutschland

PROVINCIE LIMBURG

HASSELT
MAASTRICHT
PROVINCIE LIMBURG

REGIO AACHEN

AACHEN
PROVINCE DE LIEGE

LIEGE

EUPEN

DEUTSCHSPRACHIGE
GEMEINSCHAFT

De Euregiocompetentie omvat competenties waarover een bewoner van een
grensregio moet beschikken als deze wil profiteren van de aangeboden transnationale mogelijkheden op het gebied van onderwijs en werkgelegenheid.
Het belangrijkste element van succesvol internationaal en supraregionaal leren
en werken is de vreemdetaalcompetentie.
In grensregio’s is kennis van de culturele gebruiken van de buren echter eveneens nodig. Hierdoor is de toegang tot scholing, bijscholing en arbeidsmarkt in
naburige regio’s en landen eenvoudiger. De interculturele competentie is
met name in het werk en bedrijfsleven van zeer groot belang. Sollicitaties,
samenwerkingsverbanden of zakenrelaties mislukken vaak vanwege misverstanden die door middel van de interculturele competentie kunnen worden
voorkomen.
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Naast de reeds genoemde competenties moet men ook in staat zijn informatie
in te winnen over de verschillende economische en sociale structuren en deze
informatie toe te passen. Een bepaalde mate van informatiecompetentie is
daarom absoluut noodzakelijk om in een buurland te studeren, leven en/of
werken.

Ze maken kennis met het scholings- en bijscholingssysteem van het
buurland of de naburige regio en vergelijken dat met hun eigen onderwijsstelsel en de waarde van de nationale eindexamens. Door de vergelijking met de buren aan de andere kant van de grens krijgen ze
enerzijds de kans de deels gevestigde opvattingen over de ‘anderen’ te
herzien en anderzijds een eigen opleidings-, werk- of leefconcept in het
naburige gebied op te stellen.

Een kernpunt van de ontwikkelde extra kwalificatie Euregiocompetentie is
het lopen van een stage van minimaal twee weken in de naburige regio.
Enerzijds krijgen met name jonge mensen dankzij deze stage de kans de geleerde theorie in de praktijk te brengen en de vreemde taal actief te gebruiken
en anderzijds doen ze zelfstandig ervaring op in bedrijven in de naburige
regio en ondervinden ze dat ze heel goed in staat zijn hun draai te vinden in
de vreemde werk- en sociale omgeving. Deze ervaringen bevorderen de persoonlijke ontwikkeling van jongeren en helpen vooroordelen te verminderen.

Vreemdetaalcompetentie
Door de globalisering van de economie en de arbeidsmarkten veranderen de kwalificatie-eisen van werknemers. Dat hierbij kennis van vreemde
talen in het bedrijfsleven steeds belangrijker wordt, wordt steeds weer
benadrukt en geldt uiteraard in het bijzonder voor elke Europese grensregio.

Hieronder worden de afzonderlijke componenten van de Euregiocompetentie
gedetailleerd beschreven zoals ze in het project BORDER COMPETENCES
staan, waarbij het accent wordt gelegd op de vreemdetaalcompetentie.

Bij alle mogelijke en vaak ook nuttige verdelingen in vreemde taalniveaus is het belangrijk gemeenschappelijke referentiepunten te gebruiken, zodat in de verschillende landen en opleidingssectoren steeds
duidelijk is hoe de taalcompetentie van een persoon met bijvoorbeeld
niveau B1 kan worden ingeschat. Daarom definieert het Gemeenschappelijk Europees referentiekader Common European Framework
(CEF) de zogenaamde common reference levels, gemeenschappelijke
referentieniveaus.

Interculturele competentie
De interculturele competentie is moeilijk aan te leren. Ten eerste is het
belangrijk de deelnemers te wijzen op de vaak subtiele culturele verschillen in het buurland, de naburige regio’s of andere taal- en cultuurgebieden. Een manier om dit te bewerkstelligen, is bijvoorbeeld het uitwisselen van persoonlijke ervaringen van de deelnemers of het
uitvoeriger bestuderen van de oorsprong en het waarheidsgehalte van
vooroordelen, karikaturen en grappen. Aangezien taal in deze context
altijd een belangrijke cultuurspecifieke factor is, wordt de interculturele
competentie hoofdzakelijk geïntegreerd in het vreemdetalenonderwijs.

Het Euregiocompetentie-concept sluit aan op het model dat door de
Raad van Europa is ontwikkeld (Council of Europe, Cambridge 2001).
Hierbij is onderscheid gemaakt tussen drie algemene taalvaardigheidsniveaus: A, B en C. Elk niveau is weer onderverdeeld in twee subniveaus:
■ A1-A2 (basistaalgebruik)
■ B1-B2 (zelfstandig taalgebruik)

Informatiecompetentie

■ C1-C2 (competent taalgebruik) 1

De deelnemers ontwikkelen de informatiecompetentie door te leren
herkennen met welke specifieke en concrete uitdagingen ze in de toekomst te maken krijgen bij het leren, leven en werken in een buitenlandse regio. Ze moeten met name weten waar ze competente antwoorden kunnen vinden op de centrale vragen die zich voordoen bij
het uitvoeren van hun plan.

De niveaus zijn cumulatief, wat wil zeggen dat de kennis van een bepaald niveau ook alle vaardigheden van het onderliggende niveau
omvat.
In het kader van de Euregiocompetentie-kwalificatie wordt gestreefd
naar minimaal niveau A2 van het CEF met betrekking tot de taal van de
aangrenzende regio. De deelnemers krijgen minstens tussen de 200 en
360 uur les in de vreemde taal en bereiken daarmee het bovengenoemde
gewenste niveau, ook als hun vaardigheden in de betreffende vreemde

De deelnemers maken kennis met de kenmerkende economische, sociale
en culturele bijzonderheden van de partnerregio. Ze behandelen tijdens
de les vragen over het stelsel van sociale zekerheid, het arbeids- en
belastingrecht en over rechtsvoorschriften met betrekking tot de cao‘s.
1

Niveau C2 staat voor een zeer hoog taalvaardigheidsniveau. Voor het beroepsonderwijs in Euregio’s
of grensregio’s is dit niveau niet relevant.
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taal tot die tijd nog gering of nagenoeg nihil waren. Het eindexamen
omvat luister-, lees-, spreek- en schrijfvaardigheid.

hun scholieren, leerlingen of ook bijscholingsdeelnemers willen uitreiken,
moeten een grondige kwaliteitscontrole ondergaan en de status van
erkend Euregiocompetentie-centrum krijgen. Een externe audit garandeert de hiervoor vereiste kwaliteitsstandaarden, want deelname aan de
Euregiocompetentie mag niet iets vrijblijvends zijn, maar moet op erkende
en aantoonbare wijze zorgen voor een belangrijke component voor
beroepsmatige en sociale handelingscompetenties..

Aangezien het bij deze kwalificatiemaatregel gaat om het aanreiken
van basisvaardigheden voor zelfstandig handelen in de naburige regio,
wordt bij het onderwijs het accent gelegd op de mondelinge communicatie en de voorbereiding op de aansluitende stage. Afhankelijk van de
reeds aanwezige kennis of eisen van de deelnemers kan uiteraard een
hoger niveau worden bereikt en kan het accent worden verlegd.

!

Buitenlandstage

Vreemdetaalcompetentie

Euregiocompetentie

Interculturele
competentie

De Euregiocompetentie-strategie als good practice evenals alle inhouden
van de Euregiocompetentie in een voor BORDER COMPETENCES herziene
versie, zijn terug te vinden onder (Euregiokompetenz) op de bijgevoegde
cd-rom. Bijbehorende voorbeeldformulieren zijn uitsluitend beschikbaar in
de Duitse versie.

3.3 Mobiliteit van de instituten en de leerlingen
Mobiliteit moet aantrekkelijk gemaakt worden. Dat geldt zowel voor de
geografische en beroepsmatige als voor de institutionele mobiliteit.

Informatiecompetentie

„Onder mobiliteit wordt in de ruimste zin van het woord verstaan: ruimtelijke,
beroepsmatige en intellectuele mobiliteit in binnen- en buitenland en daarmee de omvattende vaardigheden voor het leven in een meertalig Europa.“ 2

De voordelen van de mobiliteit van leerlingen,
leraren en instituten

Certificering van de Euregiocompetentie
Als alle Euregiocompetentie-modules evenals de betreffende opleidingsof beroepsstage in het buurland of de naburige regio succesvol worden
afgerond, komt de deelnemer in aanmerking voor het Euregiocompetentie-certificaat. Hiervoor moeten de deelnemers voldoen aan de volgende eisen:

De voordelen van de mobiliteit van leerlingen en toekomstige werknemers liggen voor de hand: meer begrip voor andere culturen en omgangsvormen, een betere toepassing van vreemde talen, toenemende
autonomie en communicatieve vaardigheden in het algemeen, nieuwe
beroepsmatige ervaringen en daardoor een betere handelingscompetentie, een internationale instelling en het vermogen zich succesvol te
integreren in een nieuwe leer-, werk- en leefomgeving.

■ Eén proefwerk over het deelgebied informatiecompetentie
■ Succesvol afleggen van het vreemdetaalexamen in de taal van
het buurland (bij het vreemdetaalexamen moet het Europese
referentiekader voor vreemde talen als uitgangspunt worden
gebruikt, bijvoorbeeld niveau B1), waarbij A2 het minimumniveau is en realistisch gezien niveau B1 kan worden bereikt.

Voor ondernemingen is mobiliteit in het internationale economische gebied een onmisbare factor. Het stimuleren van de mobiliteit van hun
leerlingen en werknemers biedt daarom de volgende voordelen: een
‘open’ onderneming naar buiten toe en toenemende internationalisering, meer sociale competenties en betere communicatieve vaardig-

■ Het afronden van de twee of drie weken durende stage
Scholen, beroepsopleidingen of opleidingscentra die dit certificaat aan
2

A. Hilligus, H-D. Rinkens, C. Friedrich, Europa in Schule und Ausbildung, Paderborner Lehrerausbildungszentrum der Universität Paderborn, deel 6, pag. 27
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heden van de medewerkers, extra deskundige competenties van de medewerkers, die ook elders een opleiding hebben gevolgd of zich hebben
bijgeschoold, betere klantencontacten dankzij taal- en interculturele
competenties en good practices.
Ter bevordering van de mobiliteit moeten ook onderwijsinstellingen op
deze manier worden ingericht. Door institutionele mobiliteit hebben ze
de volgende meerwaarde: van andere onderwijsinstellingen leren en
goede ideeën voor de beroepsopleiding overnemen, ervaringen over de
grenzen uitwisselen, leerinhouden en opleidingsprogramma’s vergelijken en actualiseren en pedagogische methoden leren kennen evenals,
en in het bijzonder, leraren door hun grensoverschrijdende samenwerking motiveren, zodat ze ervoor kunnen zorgen dat hun scholieren
en leerlingen plezier hebben in het leren van een vreemde taal en hun
horizon willen verbreden.

Hindernissen op het gebied van mobiliteit
Verschillende hindernissen staan een grotere mobiliteit van leerlingen,
leraren en de bevoegde onderwijsinstellingen in de weg. Elke grensregio krijgt hiermee te maken bij de ontwikkeling van een eigen BORDER
COMPETENCES-strategie. Deze hindernissen kunnen alleen gestructureerd worden overwonnen door politieke bereidheid voor grensoverschrijdende samenwerking en met de nodige motivatie en competentie
van leraren en onderwijsinstellingen.

BEROEPSONDERWIJS IN GRENSREGIO‘S

BORDER COMPETENCES levert wetenschappelijke en ook heel praktische
voorstellen voor het strategisch opheffen van dergelijke hindernissen in
grensregio's.

Tridiplomering voor monteurs
in de Euregio Maas-Rijn
De Handwerkskammer Aachen (Kamer van Ambachten en Neringen in
Aken) (DE), het Arcus College Heerlen (NL) en het Institut für Aus- und
Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen (BE) leveren een best practice voor de mobiliteit van onderwijsinstellingen en leerlingen met de zogenaamde tridiplomering voor
monteurs in de Euregio Maas-Rijn.
Leerlingen van de opleiding mechatronica in de Euregio Maas-Rijn kunnen
sinds het schooljaar 2006 voor het eerst met slechts één enkel grensoverschrijdend examen het Nederlandse, Duitse en Belgische monteurscertificaat behalen. Hiervoor volgen zij een opleiding tot mechatronicus
in hun eigen regio en bij de aldaar bevoegde en erkende onderwijsinstelling, maar leggen zij een examen af voor een gemengde examencommissie waarin alle samenwerkende instellingen zijn vertegenwoordigd.

Enkele voorbeelden van mobiliteitshindernissen in Europese grensregio’s zijn:
■ Ontbrekende randvoorwaarden die mobiliteit bevorderen;
■ Angst en restricties ten opzichte van mobiliteit en nieuwe
ontwikkelingen in het algemeen;
■ Ontbrekende strategieën voor de lange termijn met betrekking
tot grensoverschrijdend leren;
■ Ontoereikende praktische hulpmiddelen en onduidelijke
stimulerende maatregelen voor ondersteuning, financiering
en organisatie van mobiliteit;
■ Administratieve en wettelijke obstakels;
■ Gebrek aan erkenning van kwalificaties, verkregen certificaten
en in het buitenland afgeronde beroepsonderwijsmodules.

Uitgangspunt van de succesvolle tridiplomering en de betreffende
samenwerking van kamers, scholen en toezichthoudende instanties over
de grenzen heen was de constatering dat de beroepsmatige handelingscompetentie van een mechatronicus in geen van de drie landen wezen-
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lijk anders kan zijn. Met andere woorden: het deskundig repareren van
bijvoorbeeld een VW Golf kan en mag in Nederland niet anders zijn dan
in België of Duitsland. De grensoverschrijdende, gezamenlijke certificering is – ondanks sterk van elkaar afwijkende beroepsonderwijssystemen in de grensregio’s – alleen tot stand kunnen komen dankzij een
competentie- en outputgerichte kwalificatievisie.
De drie samenwerkende instellingen – die in hun eigen land of regio
belast zijn met het beroepsonderwijs en de certificering – ondertekenden daarvoor na een voorbereidingsperiode van vier jaar een samenwerkingsovereenkomst die getuigt van de hoge mobiliteit – d.w.z. de
wil om over de lands-, taal- en systeemgrenzen heen samen te werken –
van deze instellingen. Deze concrete vorm van institutionele mobiliteit
met een directe meerwaarde voor de afgestudeerden onderstreept het
belang van grensoverschrijdende samenwerking in het beroepsonderwijs dat voor de kleinste gemeenschap van België een must, voor de
andere partners in de Euregio Maas-Rijn een verrijking en voor de overige
Europese grensregio’s een prachtig voorbeeld is.
De tridiplomering voor monteurs in de Euregio Maas-Rijn wordt hier
ook als best practice opgevoerd, omdat dit niet alleen een mooi voorbeeld is van grensoverschrijdende en concurrerende kwalificatie in de
beroepspraktijk – wat op zich al een grote meerwaarde is voor de deelnemers met het oog op werken en leven in het grensgebied – maar
dankzij de integratie van de Euregiocompetentie in de praktijk ook
zorgt voor een bepaalde mate van vreemdetaalcompetentie, interculturele competentie en informatiecompetentie. De tridiplomeerders moeten niet alleen kunnen aantonen dat ze beschikken over de examencompetenties voor monteurs, die aan de eisen van alle drie de landen
moeten voldoen, maar ze moeten ook het Euregiocompetentie-certificaat behalen. Dit alles zorgt ervoor dat deze tridiplomering met geïntegreerde Euregiocompetentie symbool staat voor een samenwerkend
Europa.

COMPETENTIES IN VERANDERINGSPROCESSEN

4. COMPETENTIES IN VERANDERINGSPROCESSEN – EEN GENERIEK MODEL
4.1 Veranderingsprocessen in grensregio‘s
Het Europese eenwordingsproces en de daarmee samenhangende ruimdenkendheid op de arbeidsmarkt hebben niet alleen gevolgen voor de economie.
Ze stellen ook de beroepsopleiding in Europa voor nieuwe uitdagingen, want
de in de Europese grensregio’s wonende burgers en hier in het bijzonder de
leraren vreemde talen moeten eerst worden voorbereid op hun nieuwe rol en
nieuwe taken in Europa. Dat hier nog een en ander in te halen valt, blijkt wel
uit diverse onderzoeken naar mobiliteit in het verenigde Europa en de vreemdetaalcompetenties van de inwoners ervan. Met name op het gebied van
school en opleiding is het daarom belangrijk bestaande structuren onder de
loep te nemen en dus veranderingen ten gunste van de bevordering van de
Europese samenwerking en mobiliteit voor te bereiden en uit te voeren.
In het kader van het project BORDER COMPETENCES is op basis hiervan een
generiek leerprogramma (learning model) ontwikkeld en met twee
bijbehorende algemeen toepasbare trainingsprogramma’s heel gedetailleerd
uitgewerkt.
Dit generieke model moet de voorbereiding op, de omgang met en de uitvoering van veranderingsprocessen in de beroepsopleiding begeleiden en
organiseren. Het generieke model dat moet worden beschreven, kan daarbij
door meerdere doelgroepen in de beroepsopleiding en daarbuiten worden
gebruikt, maar richt zich in onze concrete context op leraren en scholieren
die met hun betrokkenheid bij werk of onderwijs in grensregio’s tegelijkertijd
ook steeds te maken hebben met veranderingsprocessen.
Het doel van dit model en de bijbehorende algemene trainingsmodules is het
bruikbaar maken van de in grensregio’s toegankelijke bronnen en bestaande
competenties voor alle betrokken beroepsopleidingspartijen – hier in het bijzonder de leraren – en het optimaal organiseren en begeleiden van het bijbehorende veranderingsproces. Daarbij komt de Euregiocompetentie weer in
beeld. Leraren en scholieren die zich inzetten voor hun eigen mobiliteit en de
samenwerking van onderwijsinstellingen, begeven zich in een multidimensionaal veranderingsproces dat bij een goede voorbereiding en uitvoering van
nut kan zijn voor grensoverschrijdende competenties en daarmee een meerwaarde kan vormen voor alle betrokken partijen.
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Het generieke model is er niet op gericht een vooraf vastgelegd veranderingsproces uit te voeren, maar dit proces in de loop van de verschillende
modules – met inachtneming van regionale en nationale plannen (zoals regeringsbeleid) – te identificeren en uit te voeren.
Het generieke model moet dus inspelen op de speciale behoeften van grensregio’s, maar dan wel altijd met inachtneming van de betreffende regionale
of lokale context, waardoor een strategisch beroepsopleidings- of kwalificatieconcept voor dit grensgebied kan worden opgesteld.

1. Leermodel/curriculum
Het generieke leermodel verklaart de bestandsdelen en de structuur
van een beproefd veranderingsproces en beschrijft het algemene proces
ervan. Bovendien definieert het leermodel de kerncomponenten, mijlpalen en doelstellingen die nodig zijn voor een strategisch nagestreefd
veranderingsproces.

!

4.2 Opbouw en structuur
van het generieke model
Voor het veranderingsproces dat leraren vreemde talen door hun werkzaamheden in grensregio’s doormaken, hebben ze in het gunstigste geval een goede
voorbereiding en begeleiding nodig die in de vorm van afzonderlijke trainingsmodules – lees nascholingen – met verschillende accenten op basis van
ons generieke model uitgewerkt worden en op die manier de competentie
voor het werken in een grensregio creëren. Zo kunnen – afhankelijk van de
behoeften van een Europese grensregio – de drie uitgebreide, theoretische
documenten worden voorzien van aangepaste, individuele inhouden. In
BORDER COMPETENCES is dit generieke model toegepast op het competentieprofiel van de 'ideale' leraar vreemde talen.

Overall design proposal – Target categories
Language / Culture / Inclusion Promotion / Development
Professionals / Authorities

Het leermodel is te vinden onder (learning model) op de
bijgevoegde cd-rom.

2. Trainingsprogramma ‚A’
Het model van een algemeen trainingsprogramma met de afzonderlijke
modules levert voor het concrete management van veranderingsprocessen de middelen om hiermee een aangepast bijscholingsaanbod te ontwikkelen en op de vastgestelde competentiebehoefte af te stemmen.
Module 2 (stakeholder engagement) kan hier als voorbeeld worden
gebruikt. Deze module behandelt de vereiste betrokkenheid of de te
leveren prestaties van de partijen die betrokken zijn bij een veranderingsproces in het beroepsonderwijs en de kwalificatie.
Deze module omvat de volgende componenten van de training en daarmee van de competentievorming:
■ De rol van de partijen die betrokken zijn bij een
veranderingsproces;
■ De risicoanalyse aan de hand van een
sterkte-zwakteanalyse (SWOT);

Language/
Culture/
Inclusion

■ De definitie van de taken voor de afzonderlijke partijen;
■ De inhoudelijke uitvoering van de competentieoverdracht
zelf;

Community
Development/
Change

Community Change
Management / Support
Professionals / Authorities

Initiative
Development
Support

■ De versterking van de resultaten en inzichten van de training.

Inititiative Development
Support services/
Professionals / Authorities

!

Trainingsprogramma ‘A’ is te vinden onder (training programme 'A')
op de bijgevoegde cd-rom.
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3. Trainingsprogramma ‚B’
Trainingsprogramma 'B' is het logische vervolg op trainingsprogramma
'A’ en omvat modules die specifiek ingaan op de coördinatie van initiatieven in het kader van veranderingsprocessen en die heel concreet aangepaste trainingen mogelijk maken voor leraren vreemde talen door
middel van het verschaffen van doelgerichte pedagogische competenties. Het doel is leraren vreemde talen blijvend een bijscholingsconcept
aan te reiken om veranderingsprocessen in hun grensregio op competente wijze te volbrengen, waarbij het als voorbeeld dienende, opgebouwde trainingsprogramma ook uitstekend kan worden gebruikt voor
andere leraren en opleidingspartijen met hun specifieke competentieprofielen.

!

Trainingsprogramma ‘B’ is te vinden onder (training programme 'B')
op de bijgevoegde cd-rom.

Het ontwikkelde en beschreven generieke model stelt met zijn complexe en goed gestructureerde wetenschappelijke karakter de algemene
en flexibele toepasbaarheid centraal voor alle denkbare veranderingsprocessen en de betreffende te ontwikkelen en aan te reiken competentieprofielen van opleidingspartijen in Europese grensregio’s. Dat het
ook ver daarbuiten kan worden gebruikt – bijvoorbeeld voor beleidsmakers voor politieke veranderingsprocessen in het algemeen of voor
specifieke ontwikkelingsmogelijkheden voor individuele trainingen en
bijscholingen – onderstreept het wetenschappelijke karakter van deze
functie van BORDER COMPETENCES.
Elke grensoverschrijdende samenwerking en institutionele of persoonlijke mobiliteit heeft zijn speciale en individuele eisen waarvoor geen
compleet gestructureerde trainingsprogramma’s moeten worden gebruikt. Het in BORDER COMPETENCES ontwikkelde generieke model en
de vergaande abstracte en daardoor flexibele opzet zorgen er daarom
voor dat er rekening wordt gehouden met de bijzonderheden en regionaal verschillende kenmerken in diverse Europese grensregio’s en de
effecten ervan op de noodzakelijke competentieverschaffing (bijvoorbeeld aan leraren vreemde talen).
Het in het generieke model ontwikkelde programma zelf biedt flexibiliteit op verschillende niveaus: niet alle trainingsmodules hoeven te worden afgerond en met de beoordeling van de behaalde resultaten kan
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op verschillende manieren worden omgegaan. Het testen van de lesstof
moet daarbij op dezelfde wijze worden aangepast aan de betreffende
noodzakelijkheden in verschillende grensregio’s of aan verschillende
taalgrenzen als aan de daadwerkelijke kennisoverdracht.
Het beschreven generieke instrument biedt derhalve het uitvoerig uitgewerkte theoretische kader om verschillende competenties in veranderingsprocessen te trainen, maar moet toch altijd weer opnieuw en
competentiegericht met specifieke onderwerpen en inhouden worden
gevuld.
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5. ONTWIKKELING VAN EEN
COMPETENTIEGERICHT PROFIEL VOOR
DE (TOEKOMSTIGE) LERAAR VREEMDE
TALEN IN EUROPESE GRENSREGIO‘S
5.1 Ontwikkeling van het profiel van taalleraren
De competentie van leraren staat met name sinds de Lissabon-agenda weer
centraal in het Europese scholingsvraagstuk. Door de voor de Lissabon-strategie
ontwikkelde Common European Principles for Teacher Competences and
Qualifications worden leerkrachten de sleutelpersonen van de kennismaatschappij.
Hieronder zullen in het bijzonder de aanwezige en de te ontwikkelen competenties van leraren vreemde talen centraal gesteld worden en deze zullen als
praktijkvoorbeeld dienen voor de toepassing van de wetenschappelijk uitgewerkte competentie- en trainingsmodellen. Eén van de hoofddoelen van
BORDER COMPETENCES is het ontwikkelen van een concreet profiel van de
toekomstige leraar vreemde talen in de Euregio. Dit competentieprofiel
kan gebruikt worden voor alle opleidingsniveaus (kleuterschool, basis- en
voortgezet onderwijs, hogescholen, universiteiten en volwassenenonderwijs).
BORDER COMPETENCES legt bij de profielanalyse, -uitvoering en -controle de
focus op de beroepsopleiding in grensregio’s.
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Wanneer een leraar over de grens gaat werken, zal hij/zij vreemde talen
onderwijzen – mogelijk de eigen moedertaal – aan leerlingen met een andere
linguïstische en culturele achtergrond dan die van de leraar en in een regio
waar de officiële taal een vreemde taal is voor de leraar zelf. Voor deze nieuwe situatie moet de leraar een aantal extra competenties beheersen of
verwerven.
Om de kenmerkende en benodigde competenties voor leraren vreemde talen
in een typisch Europese grensregio vast te leggen, organiseerden de Nederlandse Taalunie (NL) en de universiteit Hasselt (BE) in het kader van BORDER
COMPETENCES een trainingsseminarie met als onderwerp vreemdetaaldidactiek voor leraren uit de Euregio Maas-Rijn en voor internationale experts. De
resultaten van dit trainingsseminarie, dat plaatsvond in Diepenbeek (BE),
weerspiegelen de pragmatische instelling en de praktijkervaringen van de
deelnemende leraren – grotendeels leraren vreemde talen.
In combinatie met de uitkomsten van het wetenschappelijke onderzoek met
betrekking tot taalonderwijs en -didactiek, lerarencompetentie, scholing, bijscholing en zelfevaluatie van leraren, hebben deze resultaten geleid tot het
eerste concept van een competentieprofiel van de leraar vreemde talen in de
Euregio. Tijdens andere workshops met leraren en experts is het profielconcept verder geoptimaliseerd.

5.2 Validatie van het profiel
leraar vreemde talen – enquête
Voor het ontwikkelen van een algemeen profiel voor leraren vreemde talen
dat voor alle Europese grensregio’s kan worden gebruikt, is op basis van het
ontwikkelde profiel een internationale enquête gehouden onder geselecteerde leraren vreemde talen in de partnerregio’s. Hiervoor is een vragenlijst ontwikkeld die in drie talen is vertaald (Duits, Engels en Italiaans) en voor alle
potentiële deelnemers van de enquête te vinden is op de website van het project: http://border-competences.euproject.org. De projectpartners uit Zweden,
Finland, Italië, België en Duitsland hebben de betreffende uitnodigingen verstuurd aan de geselecteerde leraren vreemde talen in diverse beroepsopleidingssystemen, -niveaus en -instellingen. Er zijn 32 representatieve antwoordlijsten opgenomen in de beoordelingsprocedure en de resultaten ervan zijn
geïntegreerd in het concept van de leraar vreemde talen in de Euregio.
De ondervraagden beoordeelden de betekenis van elke behandelde competentie (can-do-statement) op basis van een schaal met vijf beoordelingsniveaus
(helemaal mee eens tot helemaal niet mee eens). Het betreft zowel kennis als
vaardigheden voor het professioneel onderwijzen van vreemde talen. Boven-
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dien kon elke deelnemer eigen can-do-statements toevoegen en aanbevelingen
formuleren voor beleidsmakers en opleidingscentra voor leraren.

■ Algemene leraarcompetenties

Dankzij de resultaten van de elektronisch uitgevoerde enquête kon het bestaande competentieprofiel voor leraren vreemde talen in de Euregio worden
geoptimaliseerd, geherstructureerd en aangevuld, zodat het nu ook kon worden gevalideerd.

■ Vreemdetaalleraarcompetenties

!

De enquêtes in de verschillende talen zijn te vinden onder
(BORDER Questionnaire ENG, IT, DE) op de bijgevoegde cd-rom

5.3 De leraar vreemde talen in de Euregio

■ Taalleraarcompetenties
■ Competenties leraren vreemde talen in grensregio’s
Het door ons vastgestelde profiel voor de Euregioleraar VT is daarbij uitsluitend gericht op de twee laatste niveaus, dat wil zeggen de extra competenties die nodig zijn om vreemde talen in een grensregio te doceren. Om die
reden moet het volgende profiel ook niet worden beschouwd als een exhaustief competentieprofiel voor leraren.
De verschillende vaardigheden van een leraar vreemde talen in de Euregio
zijn onderverdeeld in vijf categorieën:
■ Interculturele vaardigheden
■ Didactische vaardigheden

Het profiel van de leraar vreemde talen in de Euregio benadrukt de bevoorrechte positie van leraren vreemde talen in grensregio’s en behandelt didactische mogelijkheden en uitdagingen op het gebied van uitwisselingen en ervaringen in grensregio's. Dankzij het ontwikkelde competentieprofiel zullen in de
toekomst uitwisselingen tussen scholen, interculturele contacten in de beroepsopleiding – zowel tussen instituten en overige betrokken partijen als tussen de
deelnemers zelf – en een betere en meer authentieke methode voor het doceren van een vreemde taal worden bevorderd.
Dit profiel is niet dwingend, maar is bedoeld als een richtlijn en een checklist
voor leraren vreemde talen die een baan in het buitenland overwegen. Het
biedt kansen – zonder verplicht karakter – op verbetering voor de afzonderlijke
leraren vreemde talen en onderwijsinstellingen enerzijds en voor opleidingscentra voor leraren, pedagogische hogescholen of trainingsinstellingen anderzijds.
Het profiel legt de nadruk op de extra competenties (kennis en vaardigheden
voor het onderwijzen van een vreemde taal en algemene competenties), waardoor deze leraar kan profiteren van zijn bevoorrechte positie als verspreider
van kennis en informatie van institutionele en individuele mobiliteit in grensregio's.
Hierna wordt de leraar vreemde talen in de Euregio aangeduid met
‘Euregioleraar VT’.
De competenties van de Euregioleraar VT kunnen daarbij in verschillende
niveaus worden ingedeeld:

■ Taalvaardigheid
■ Informatievaardigheden
■ Persoonlijke/sociale/beroepsvaardigheden
Om het beschreven profiel beter te begrijpen, is het belangrijk de volgende
begrippen te definiëren en af te bakenen:

moedertaal: de moedertaal van de Euregioleraar VT of de taal
die de leerlingen thuis spreken (bijvoorbeeld Duits in de regio
Aken, maar ook de moedertaal van leerlingen met een migratieachtergrond of uit andere EU-lidstaten die geen deel uitmaken
van de betreffende grensregio)
doeltaal: de vreemde taal die wordt onderwezen (bijvoorbeeld
Nederlands als vreemde taal voor Duitstalige leerlingen)
doelcultuur: de cultuur van de taal die wordt onderwezen, ongeacht of deze direct verband houdt met het taalgebruik. Het
vreemdetaalonderwijs behelst niet verplicht alle aspecten van de
doelcultuur (bijvoorbeeld Nederlandse of Vlaamse cultuurhistorische
monumenten en geografische bijzonderheden voor de Nederlandse taal)
doeltaal en -cultuur: de band tussen taal en cultuur. Dat wil
zeggen de sociaal-culturele aspecten die met het taalgebruik verweven zijn en die nodig zijn voor de communicatie in de vreemde
taal. Het vreemdetaalonderwijs is in dit geval verweven met de
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cultuur waarin de betreffende taal normaal gesproken wordt (bijvoorbeeld Nederlandse of Vlaamse culturele gewoonten en omgangsvormen voor de Nederlandse taal)

officiële taal: brontaal/dominante instructietaal op een school/

interculturele
en multiculturele
omgeving

regio’s/culturen en is in staat deze te herkennen
en te analyseren.
De Euregioleraar VT respecteert en stimuleert de
diversiteit aan talen en culturen.

bestuurstaal/officiële taal van de grensregio
De Euregioleraar VT heeft ervaring met een
interculturele en multiculturele omgeving die
wordt gekenmerkt door verschillende sociale,
culturele, etnische, nationale, religieuze of
linguïstische groepen.

cultuur van de regio: cultuur van de regio waar de Euregioleraar VT een vreemde taal onderwijst (mogelijk zijn/haar moedertaal) (bijvoorbeeld de regio Aken voor het doceren van de Nederlandse taal)
Er zijn verschillende talen die een rol spelen in de tamelijk complexe context
van het onderwijs in een Euregio. De moedertaal van de Euregio leraar VT is
niet de instructietaal (officiële taal) van de school of de regio’s waar de leraar
lesgeeft. De Euregioleraar VT onderwijst zijn/haar leerlingen een vreemde
taal die zijn/haar eigen moedertaal is of die voor hem/haar ook een vreemde
taal is. In de meeste gevallen is de instructietaal (officiële taal) de moedertaal
van de leerlingen (wat vaak echter een dialectvorm van de standaardtaal is),
maar in het geval van allochtone leerlingen, die op verschillende niveaus
tweetalig zijn, kan dit een heel andere taal zijn.

De Euregioleraar VT is in staat zijn/haar leerlingen
bewust te maken van onderlinge cultuurverschillen
en is in staat hen te leren hoe ze deze verschillen
kunnen herkennen en ermee om kunnen gaan.
De Euregioleraar VT is zich ervan bewust dat
interculturele en multiculturele benaderingen van
onderwijs- en leermethoden gepaard gaan met
het stimuleren van een dynamische interactie
tussen leraar en leerlingen en tussen de leerlingen
onderling.

Op dezelfde manier moet er ook rekening worden gehouden met verschillende
culturen:
1. de eigen cultuur van de leraar

De Euregioleraar VT is ertoe bereid samen met
zijn/haar Euregio-collega’s multidisciplinaire opdrachten met een cultureel element uit te werken.

2. de cultuur van de grensregio waar de leraar werkt en die mede
bepalend is voor de gewoonten en overtuigingen van de leerlingen
3. de doelcultuur die is gekoppeld aan de vreemde taal die wordt
onderwezen
4. de oorspronkelijke cultuur van de allochtone leerlingen.
Hieruit vloeit het volgende competentieprofiel voort:

5.3.1 Interculturele vaardigheden

interculturele
en multiculturele
omgeving

De Euregioleraar VT heeft een uitgesproken
interesse voor andere culturen: de cultuur van de
grensregio, de doelcultuur die is gekoppeld aan de
vreemde taal die wordt onderwezen, de verschillende culturen van de immigrantenleerlingen.
De Euregioleraar VT is zich bewust van de
verschillende gewoonten en gebruiken in andere

aanpassen
aan de
schoolcultuur

De Euregioleraar VT weet hoe leerlingen en collega’s in de grensregio moeten worden aangesproken (bijv. voornaam en informeel (“you”/”du”/
”tu”/”jij”) of liever achternaam en formeel
(“Sie”/”vous”/”u”). De leraar heeft gevoel voor
de specifieke relatie tussen studenten en leraren
en voor de conventies die zijn gekoppeld aan
hiërarchische afstand en respect en hij/zij weet
hiermee om te gaan.
Leraren kunnen zich aanpassen aan de schoolcultuur en kennen hun plaats (hetzij expliciet,
hetzij impliciet) binnen de hiërarchie van de
school. Binnen een school kan een losse of juist
een strikte hiërarchie gelden.
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flexibel gedrag

De Euregioleraar VT is bereid zich in te zetten en
ambiguïteit te hanteren in zijn werk. De planning
van activiteiten en de arbeidsverdeling kunnen
in andere culturen bijvoorbeeld verschillen van de
eigen cultuur. Sommige culturen hebben een
monochrome en striktere tijdsbeleving, wat zich
uit in nauwkeurige planningen, terwijl anderen
een polychrome tijdsbeleving hebben en flexibel
omgaan met tijd.
Leerlingen kunnen zeer uiteenlopende opvattingen
hebben over politiek, seks en geslachtspolitiek
(bijv. het conflict tussen Israël en Palestina, de rol
van vrouwen, de acceptatie van homoseksualiteit).
De Euregioleraar VT kan omgaan met stress en is
in staat consequent te handelen in ambigue
situaties (als gevolg van verschillen in gedrag, gewoonten, enz.). De Euregioleraar VT is in het geval
van problemen in staat meerdere perspectieven en
meningen in overweging te nemen en is in staat
een oplossing te vinden waar alle betrokkenen
zich in kunnen vinden.

Aanbevelingen voor beleidsmakers
en lerarenopleidingen
■ Toekomstige leraren moeten de mogelijkheden en faciliteiten
worden geboden om andere landen te bezoeken tijdens hun studie.
■ Een manier om een interculturele omgeving mee te maken
is het onderwijzen van de eigen moedertaal aan
niet-moedertaalsprekers.
■ Stageplaatsen voor leraren in multiculturele klassen helpen
bij de ontwikkeling van een interculturele manier van denken.

5.3.2 Didactische vaardigheden

motivatie

De Euregioleraar VT is in staat een intrinsieke motivatie op te wekken bij leerlingen die de doeltaal
leren door dit te koppelen aan de nabijheid van
de doeltaal en -cultuur. Met extrinsieke motivatie
wordt de motivatie bedoeld die niet vanuit
de persoon zelf komt. De motiverende factoren
komen van buitenaf, bijvoorbeeld beloningen
(zoals geld of cijfers). Intrinsieke motivatie is
wanneer een persoon handelt zonder duidelijke
stimulatie van buitenaf.

nieuwe
onderwijs-context

De Euregioleraar VT kan zich inleven in het
taalniveau van de studenten waaraan hij/zij zal
lesgeven en is in staat nieuwe eindtermen
voor het onderwijs te interpreteren.

De Euregioleraar VT is bereid het verschil in
gedrag en normen en waarden en de samenhang
tussen deze elementen te respecteren.
De Euregioleraar VT is in staat zijn/haar gedrag
aan te passen aan verschillende vereisten en
situaties en kan daarbij een balans vinden tussen
de eigen persoonlijkheid en de nieuwe situatie.
De Euregioleraar VT is in staat het eigen repertoire
van gedragingen uit te breiden.

klassenmanagement

De Euregioleraar VT houdt zich bezig
met klassenmanagement, van organisatie tot
de inrichting van het lokaal en discipline.

De Euregioleraar VT is in staat een balans te
vinden tussen de eindtermen voor het onderwijs
en realistische doelen die zijn gekoppeld
aan het competentieniveau van zijn/haar klas.

lessen maken

De Euregioleraar VT is in staat lessen te maken op
basis van authentiek materiaal over de taal en
cultuur en is in staat de lessen zo te brengen dat
de leerlingen/studenten worden gemotiveerd door
de doeltaal en -cultuur.
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lessen maken

De Euregioleraar VT is in staat het contact met
de vreemde taal in de lessen te integreren door
gebruik te maken van de aanwezigheid en
de achtergrond van leerlingen in de klas die
afkomstig zijn uit de grensregio van de doeltaal
en -cultuur of door inwoners van grensregio’s uit
te nodigen in de klas.

ICT-vaardigheden

De Euregioleraar VT is in staat gebruik te maken
van de elektronische leeromgeving en het
Learning Management System (LMS) van de nieuwe
school voor het verschaffen van taken en materiaal.

feedback

De Euregioleraar VT is in staat leerlingen zowel
in de doeltaal als in de officiële (instructie)taal
mondeling en schriftelijk motiverende en
constructieve feedback te geven die is afgestemd
op hun behoeften.

De Euregioleraar VT is in staat activiteiten
te organiseren, zoals individueel, in tweetallen
of in groepjes werken, waarbij leerlingen rollen
of taken krijgen toegewezen.

De Euregioleraar VT is in staat mede met behulp
van computerprogramma’s en internet lessen
te maken en deze in de praktijk uit te voeren,
waarbij motiverende en constructieve feedback
wordt gegeven op de taalproductie van leerlingen/
studenten.

De Euregioleraar VT kan zelf uitwisselingen met
of uitstapjes naar de doelcultuur organiseren.

gebruik van de
doeltaal en
de instructietaal

De Euregioleraar VT is in staat de doeltaal te
gebruiken om de taalvaardigheid te verbeteren
(juiste uitspraak, intonatiepatronen, zinsconstructies), maar is ook in staat de officiële taal
(instructietaal) te gebruiken om uitleg te geven
over de taal en cultuur.

ICT-vaardigheden

De Euregioleraar VT is in staat goede taalleerstrategieën, waaronder educatieve computerprogramma’s, te herkennen in lesmateriaal.
De Euregioleraar VT is in staat gebruik te maken
van de nieuwe media (ICT) die tot zijn beschikking
staan.
De Euregioleraar VT weet waar hij/zij interactieve
computerprogramma’s kan vinden en hoe hij/zij
studenten hiermee kan laten werken.
De Euregioleraar VT is in staat rekening te houden
met verschillende leerstijlen (bijv. visueel, auditief,
kinesthetisch) en is in staat op de verschillende
individuele leerstijlen in te spelen door gebruik
te maken van ondersteunende media (bijv.
computers) en technieken (bijv. theater).

zorgen voor
authentieke
en realistische
communicatie

De Euregioleraar VT kan in bepaalde situaties
inhouden gebruiken die zowel in de lesstof
als in de taalcursussen voorkomen (bijvoorbeeld
informatie inwinnen in het betreffende land of
de betreffende grensregio). Verder kan hij zijn
leerlingen stimuleren om te reflecteren wat ze
al geleerd hebben.
De Euregioleraar VT is in staat uitdrukkingen in de
context te plaatsen. Hij/zij is in staat uit te leggen
dat de doeltaal in de context of situatie moet
worden geplaatst waarin de taal wordt gebruikt
en motiveert leerlingen op die manier om de
vreemde taal te leren.
De Euregioleraar VT kan taalopdrachten die in het
lesmateriaal staan, aanpassen aan situaties die voor
de school en leerling geschikt en begrijpelijk zijn.
De Euregioleraar VT is in staat anekdotes en concrete voorbeelden uit de grensregio te gebruiken
om uitdrukkingen over de meest uiteenlopende
onderwerken in perspectief te plaatsen.
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zorgen voor
authentieke
en realistische
communicatie

De Euregioleraar VT kan in bepaalde situaties
inhouden gebruiken die zowel in de lesstof als
in de taalcursussen voorkomen (bijvoorbeeld
informatie inwinnen in het betreffende land of
de betreffende grensregio). Verder kan hij zijn
leerlingen stimuleren om te reflecteren wat ze
al geleerd hebben.
De Euregioleraar VT kan kan taalopdrachten
ontwikkelen met oorspronkelijk materiaal in
specifieke situaties in de doeltaal (van de grensregio).

Moeilijkheden
bij taaloverdracht

zelfverbetering

De Euregioleraar VT is in staat typische interferentiefouten (fouten die effectieve communicatie
in de weg staan) tussen de officiële taal en de
doeltaal te herkennen in de taalproductie van
leerlingen. Bovendien is de leraar in staat leerlingen feedback te geven door uit te leggen wat
er fout gaat, door aan te geven wat de verschillen
zijn tussen de taalsystemen en door specifieke
remediërende activiteiten te organiseren.

■ Scholen moeten leraren ondersteuning en oefening bieden
op het gebied van computervaardigheden.
■ Scholen moeten (de middelen hebben om te) investeren in
ondersteunende softwareprogramma’s en bijscholing voor hun
personeel met betrekking tot het LMS.
■ Scholen moeten leraren de mogelijkheid bieden hun onderwijsvaardigheden te verbeteren door middel van bijscholing,
workshops, enz.
■ Scholen moeten er in principe toe bereid zijn om hun leraren
op de hoogte te houden van initiatieven in grensregio’s of grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden en hun deelname
daaraan te stimuleren.

5.3.3 Taalvaardigheid

taalcompetentie

De Euregioleraar VT staat open voor permanente
educatie en is bereid zijn/haar bekwaamheid in
de vreemde taal te verbeteren (cursussen, stages
en studies in het buitenland, enz.) aan de hand
van de leerniveaus van het Common European
Framework (CEF). Deze cursus heeft tot doel het
verbeteren van de belangrijkste vaardigheden op
het gebied van schrijven, lezen, spreken en
luisteren en het verbeteren van de productieve,
receptieve, interactieve en onderhandelingsvaardigheden van de leraar.

De Euregioleraar VT verbetert de eigen onderwijsvaardigheden als onderdeel van bijscholing of
permanente educatie (deelname aan seminars,
symposia, workshops, enz.).

Aanbevelingen voor beleidsmakers
en lerarenopleidingen

De Euregioleraar VT is in staat communicatieve
taalcompetenties aan linguïstische competenties
te koppelen.

■ Het is voor toekomstige leraren onmisbaar aan het begin van hun
carrière te worden begeleid door een ervaren en gemotiveerde
mentor.
■ De te bereiken onderwijs- en opleidingsniveaus (qua taal of
beroepsmatig) moeten een realistische weergave zijn van de
competenties die bij de meeste leerlingen van een klas kunnen
worden bereikt en in overeenstemming zijn met de competenties
die op de arbeidsmarkt worden gezocht en gevraagd.

Als de Euregioleraar VT een vreemde taal onderwijst op een beroepsschool, is minimaal CEF-niveau
C1 vereist wat betreft (actieve) taalproductie.*

gebruik
van de doeltaal

De Euregioleraar VT is een goede doeltaalgebruiker
en is als zodanig in staat de taalvaardigheid (juiste
uitspraak, intonatiepatronen en zinsconstructies)
van de leerlingen verbeteren.

* De verschillende linguïstische competentieniveaus die nodig zijn om les te geven, zijn afhankelijk
van de context en de specifieke groep leerlingen.
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gebruik
van de officiële
taal

De Euregioleraar VT is in staat de officiële
standaardtaal te gebruiken om de doeltaal uit
te leggen (correct gebruik van de metataal), ten
behoeve van klassenmanagement en om instructies
te geven (ideaal gezien minimaal B2 voor
productieve taalvaardigheid).

■ Op school moeten leraren worden begeleid bij ondersteunende
werkzaamheden, zoals statistiek. De kernactiviteiten van de
Euregioleraar VT moeten “taal + cultuur” zijn !

5.3.4 Informatiecompetentie

taalonderwijs
in de nieuwe
schoolcultuur

De Euregioleraar VT bepaalt wat de houding van
de studenten is ten opzichte van het leren van een
taal in de nieuwe regio.

schoolcultuur

De Euregioleraar VT is in staat te bepalen wat de
doelen van de studenten zijn en wat een normale
hoeveelheid huiswerk is.

competentie
m.b.t. taal voor
specifieke doeleinden (LSP)

Bij het onderwijzen op het middelbaar
beroepsonderwijs is de Euregioleraar VT in staat
het specifieke technische jargon van de
beroepsopleiding in de doeltaal te leren en te
beheersen.

Europees
Taalportfolio

Leraren leren over het Europees Taalportfolio (ETP)
en zijn zich bewust van het belang het ETP aan te
vullen met ervaring door middel van periodes van
studie, werk of training in het buitenland.
Leraren refereren hier regelmatig aan om hun
eigen taalcompetentie te evalueren en om bewijs
te verzamelen van hun prestaties en ervaring.

De Euregioleraar VT neemt contact op met
een mentor/contactpersoon op school voor meer
informatie over het curriculum en het schoolprogramma, de schoolcultuur, de (sociale) achtergrond, de leeftijdscategorie en het niveau van de
studenten.

Beoordeling

Leraren zijn op de hoogte van de criteria voor
beoordelingsmethoden. De beoordelingsmethoden
komen overeen of zijn direct vergelijkbaar met de
CEF-niveaus.

De Euregioleraar VT is in staat informatie te
verzamelen over de culturele achtergrond van
studenten en het competentieniveau (bijv. taalcompetentie). Leraren ontmoeten hun collega’s
vóór de eerste les om de manier van klassenmanagement door te spreken.

Aanbevelingen voor beleidsmakers
en lerarenopleidingen

communicatie
met collega’s

■ Met het oog op een gelijke beoordeling van de taalcompetenties
moeten de Europese lerarenopleidingen volledig zijn afgestemd
op het CEF.

De Euregioleraar VT is zich bewust van de
verschillende manieren om te communiceren en
informatie en middelen uit te wisselen binnen
de school en met collega’s in het buitenland.

grensregio

De Euregioleraar VT kent het verschil in gebruiken
en gewoonten tussen de oorspronkelijke inwoners
van de grensregio en de immigranten (en koppelt
deze aan de eigen cultuur).

■ Leraren moeten tijdens de lerarenopleiding worden getraind in
het gebruik van het Europees Taalportfolio (ETP).
■ De creativiteit van de leraar én de studenten mogen niet onder
druk komen te staan doordat het behaalde taalcompetentieniveau wordt “gemeten”.

De Euregioleraar VT is zich bewust van de klasseverschillen en hij/zij weet wat de gebruiken en ge-
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grensregio

woonten van de verschillende klassen zijn en hoe
deze zijn ontstaan.
De Euregioleraar VT die lesgeeft op het middelbaar beroepsonderwijs is op de hoogte van de
organisatie en de specialisaties van het middelbaar
beroepsonderwijs in de grensregio.
De Euregioleraar VT heeft toegang tot informatie
over de economische ruimte en de arbeidsmarkt in
de grensregio en kan deze informatie verwerken.
De Euregioleraar VT heeft toegang tot informatie
over zaken als juridische kwesties, sociale
zekerheid, verzekeringen, enz. en is in staat deze
informatie te verwerken.

permanente
educatie

educatie en weet hoe hij/zij een specialisatie
moet kiezen. Hij/zij weet hoe hij studenten kan
aanzetten tot zelfstudie (organisatie, zelfdiscipline).

Aanbevelingen voor beleidsmakers
en lerarenopleidingen
■ Leraren moeten begeleiding krijgen van de school om deze
informatiecompetenties te bereiken.
■ Werken in het buitenland kan veel eenvoudiger worden gemaakt
(juridische voorwaarden, problemen met sociale zekerheid, verzekering, toepassing van European Qualifications Framework, enz.).

5.3.5 Persoonlijke/ sociale / beroepsvaardigheden

jeugd en
jeugdcultuur
in de grensregio

De Euregioleraar VT heeft een algemeen beeld
van de interesses van de jeugd in de grensregio
en van de manier waarop jongeren hun vrije tijd
doorbrengen.
De Euregioleraar VT is in staat de verschillen te
herkennen tussen jongeren in de doelcultuur en
de cultuur van de regio.

verschillen binnen
het gehele
doeltaalgebied

De Euregioleraar VT kent andere landen
waar de doeltaal wordt gesproken.
De Euregioleraar VT kan de historische
achtergrond van het doeltaalgebied omschrijven.
De Euregioleraar VT is op de hoogte van de positie
van de doeltaal in andere landen en de gevolgen
die deze positie met zich meebrengt.

permanente
educatie

De Euregioleraar VT is betrokken bij zijn/haar baan
en heeft een professionele houding.
De Euregioleraar VT is gemotiveerd en staat open
voor andere mensen en culturen.
De Euregioleraar VT is representatief voor het
land, de taal en de cultuur. Hij/zij weet hoe de
school kan worden geïnteresseerd voor de
Euregio, bijv. door het organiseren van bezoekjes.
Leraren zijn in staat zich aan te passen aan
de schoolcultuur, zonder daarbij de eigen persoonlijkheid te verliezen.
De Euregioleraar VT maakt tijd voor zelfreflectie
en staat open voor permanente educatie.

De Euregioleraar VT VT is op de hoogte van
de huidige onderlinge vooroordelen tussen de
verschillende landen die de doeltaal spreken.

De Euregioleraar VT is in staat zich tot op zekere
hoogte aan te passen aan de specifieke schoolcultuur, maar krijgt ook de ruimte om aspecten
van het “thuissysteem” te introduceren.

De Euregioleraar VTweet waar modulaire cursussen te vinden zijn voor zelfstudie en permanente

De Euregioleraar VT is in staat werk en privé gescheiden te houden. De leraar weet hoe hij het
schoolbeleid moet toepassen met betrekking
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tot kleuren- en geslachtsblindheid, tolerantie van
homoseksualiteit en gelijkheidsprincipes.
De Euregioleraar VT beschikt over interpersoonlijke vaardigheden. Hij/zij is in staat het karakter
van iemand in te schatten en daarnaar te
handelen.
De Euregioleraar VT heeft een vriendschappelijke
en behulpzame relatie met andere leraren.
Leraren weten wanneer zij strikt moeten zijn (bijv.
aan het begin van het schooljaar) en zij hebben
de volledige steun van het schoolbestuur. Zij staan
ervoor open om te communiceren over klassenmanagement, moeilijkheden, enz.
Leraren zijn in staat leerproblemen bij leerlingen
te herkennen en hiermee om te gaan, zoals
hyperactiviteit, auditieve verwerkingsstoornissen,
dyslexie (woordblindheid), dysgrafie (stoornis in de
schrijfvaardigheid), problemen met het geheugen,
sociale vaardigheden en uitvoerende taken (zoals
organisatorische vaardigheden en tijdbeheer).
De Euregioleraar VT is enthousiast over het leren
van talen en culturen en weet dit enthousiasme
over te brengen op de leerlingen.

Aanbevelingen voor beleidsmakers
en lerarenopleidingen
■ Leraren moeten door de school worden gesteund in de omgang
met leerlingen met leerproblemen. Efficiënte teamvergaderingen
over klassen en leerlingen zouden erg nuttig zijn.
■ Opleidingsinstituten moeten op regelmatige basis een houding
van zelfreflectie en permanente educatie promoten.

!

De bronnenlijst voor het ontwikkelen en uitvoeren van de enquête
is te vinden onder (Bibliography Survey) op de bijgevoegde cd-rom

6. CONCLUSIE
Een grensregio moet worden gezien als een leefomgeving waarin zowel integratie als verschillen, consensus en conflicten voorkomen die samen kenmerkend zijn
voor de grensregio. Een succesvol onderwijssysteem in grensregio’s zorgt voor enkele bijzondere uitdagingen voor alle betrokken partijen op het gebied van scholing en – met het oog op hun toekomstige mobiliteit op een grensoverschrijdende
arbeidsmarkt – alle scholieren en leerlingen. Het ligt voor de hand dat kennis van
meerdere talen en het kennen en begrijpen van andere culturen en maatschappelijke structuren hiervoor onmisbaar zijn. Zonder plan en zonder de wil om samen
te werken kan geen efficiënte, grensoverschrijdende beroepsopleiding worden
ontwikkeld.
BORDER COMPETENCES stelt een model beschikbaar voor beleidsmakers op het
gebied van onderwijs en beroepsonderwijsinstellingen waarmee ze een eigen op
hun grensregio afgestemde competentiestrategie kunnen ontwikkelen. Dit model
kan in talloze Europese grensregio’s worden geïmplementeerd.
De leraar, en met name de leraar vreemde talen, speelt als competente en gemotiveerde factor een heel speciale rol bij de bevordering van zowel institutionele als
persoonlijke mobiliteit in het beroepsonderwijssysteem.
BORDER COMPETENCES heeft de ontwikkeling mogelijk gemaakt van een algemeen toepasbaar competentieprofiel voor leraren vreemde talen. Dit profiel is gebaseerd op het beproefde grensoverschrijdende concept Euregiocompetentie in
de Euregio Maas-Rijn (DE, BE, NL). Hieruit blijken de talloze voordelen en uitdagingen van leren en lesgeven over de grenzen heen evenals de hiervoor benodigde competenties. De methodiek voor het opstellen van een competentieprofiel –
hier voor de leraar vreemde talen – kan ook worden toegepast op andere partijen
in het beroepsonderwijs. Het profiel berust op good practice, de directe input van
de leraren zelf en tegelijkertijd op een wetenschappelijke basis en is reeds concreet beoordeeld. Dat maakt het nog geschikter voor andere toepassingen, waardoor het mogelijk is het profiel te gebruiken voor het actualiseren van lerarenopleidingen en bijscholing.
Ten slotte is het van belang wat er in een betreffende grensregio en over de taal-,
nationale of regionale grenzen heen wordt gedaan met de in BORDER COMPETENCES ontwikkelde tools, welke concrete samenwerkingsverbanden met andere
leraren, onderwijsinstellingen of ondernemingen worden aangegaan en hoe
goed het lukt om met name jonge mensen nieuwsgierig te maken naar het uitwisselen en het leren buiten de vertrouwde taal- en cultuuromgeving, of de gekozen opleidingsstrategie in grensregio’s zich kan waarmaken. Good practices zijn er
voldoende, onder andere dankzij dit project.
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